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MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 

 
 
 

Parafia p.w. Św. Michała 
Archanioła 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Warszawska 1 
tel. 022/775 23 32 
e-mail:  
kancelaria@ndmswmichal.pl 
Strona internetowa: 
http://ndmswmichal.pl/ 
Msze św. w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;  
13.00; 18.00 
Msze św. w dni powszednie 
7.00; 18.00 

Godz. otwarcia kancelarii: 
pon.—pt.:   16-17:30 
 
(bez czw., sob. oraz uroczystości 
i świąt - kościelnych i państwowych;) 

KONTO BANKOWE PARAFII 
BS NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
79  80110008  0000  0096  6638  0001 

 

 

Panie! któryś wielkiego 
Męczennika Twojego, św. 
Arkadiusza, okrutnie katowanego, 
łaską swoją wspierając przedziwną 
cierpliwością i mężną 
wytrwałością obdarzył, daj nam 
przez jego zasługi łaskę 
cierpliwego znoszenia wszelkich 
dolegliwości, jakimi spodoba Ci 
się próbować nas i oczyszczać. 
Który żyjesz i królujesz z Bogiem 
Ojcem i Duchem świętym teraz i 
zawsze i na wieki wieków. Amen. 

    

Modlitwa do św. Arkadiusza 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 

 

Konto Bankowe na Remont Starego Kościoła 
Par. Rzym-Kat. Św. Michała Arch. 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mó-
wi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeru-
zalem i wołajcie do niego, że czas jego służ-
by się skończył, że nieprawość jego odpoku-
towana, bo odebrało z ręki Pana karę w 
dwójnasób za wszystkie grzechy». Głos się 
rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pusty-
ni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla 
naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie 
doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; 
równiną niechaj się staną urwiska, a strome 
zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska 
objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, 
bo usta Pańskie to powiedziały». Wstąp na 
wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na 
Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwia-
stunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś 
głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: 
«Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z 
mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego 
nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapła-
ta. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzo-
dę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta 
nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi 
łagodnie». Oto słowo Boże. 

DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tytusa. 
Ukazała się łaska Boga, która niesie 
zbawienie wszystkim ludziom i poucza 
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności 
i żądz światowych, rozumnie i sprawie-
dliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 
oczekując błogosławionej nadziei i obja-
wienia się chwały wielkiego Boga i zba-
wiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który 

wydał samego siebie za nas, aby odku-
pić nas od wszelkiej nieprawości i oczy-
ścić lud wybrany sobie na własność, 
gorliwy w spełnianiu dobrych uczyn-
ków. Gdy ukazała się dobroć i miłość 
zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie 
ze względu na sprawiedliwe uczynki, 
jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia 
swego zbawił nas przez obmycie odra-
dzające i odnawiające w duchu Świę-
tym, którego wylał na nas obficie przez 
Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, 
abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, 
stali się w nadziei dziedzicami życia 
wiecznego. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Łu-
kasza. 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszy-
scy snuli domysły w swych sercach co 
do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak 
przemówił do wszystkich: «Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien roz-
wiązać rzemyka u sandałów. On będzie 
was chrzcił Duchem Świętym i 
ogniem». Kiedy cały lud przystępował 
do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a 
gdy się modlił, otworzyło się niebo i 
Duch Święty zstąpił nad Niego, w posta-
ci cielesnej niby gołębica, a z nieba ode-
zwał się głos: «Ty jesteś moim Synem 
umiłowanym, w Tobie mam upodoba-
nie». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 9 Stycznia 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO. 
8.30 + Rafała Niedźwiedzia. 
10.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 9 
11.30 + Irenę w 6 r. śm., Kazimierza, 
Barbarę Wiechowicz i zm. z rodziny. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 9 
PONIEDZIAŁEK 10 Stycznia 2022 
7.00 +Przemysława Gronczewskiego – 
greg. 10. 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
10. 
7.00 + Danutę Damięcką pp. 
18.00 + Honoratę, Józefa Bereżańskich 
i ich dzieci. 
18.00 W int. mieszk. ulic: Chryzante-
my, Nałęcza ( cała ), Słowackiego, Par-
tyzantów ( cała ), Piaskowa, Modlińska 
1 i 1a. 
WTOREK 11 Stycznia 2022 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego – 
greg. 11 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 11 
7.00 O łaskę zdrowia Stanisławy i Ma-
rii. 
18.00 + Mariannę Maciejak. 
18.00 W int. mieszk. ulic: Modlińska 
( pozostałe bloki i niska zabudowa ). 
ŚRODA 12 Stycznia 2022 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego – 
greg. 12 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 12 
7.00 + Irenę, Jana Henglewicz, Halinę, 
Stefana Kania. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 W int. mieszk. ulic: Legionów 
( cała ), Okrzei, Magistracka, Sobie-
skiego, Przejazd. 
 
 

CZWARTEK 13 Stycznia 2022 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego – 
greg. 13 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 13 
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z 
rodziny. 
18.00 + Reginę, Tadeusza, Krzysztofa 
Golejewskich, Józefę, Włodzimierza 
Panasiewiczów. 
PIĄTEK 14 Stycznia 2022 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 14 
7.00 + Teresę Brzeską pp. 
7.00 + Zygmunta Dziedzica. 
18.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 14 
18.00 W int. mieszk. ulic: Warszawska 
( cała ). 
SOBOTA 15 Stycznia 2022 
7.00 + Przemysława Gronczewskiego – 
greg. 15. 
7.00 Dziękcz. z prośbą o Boże błog. i 
potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bo-
żej dla Kaliny Safaryn w dniu 70 uro-
dzin. 
7.00 +  
10.00 W int. mieszk. ulic: Zakroczym-
ska ( cała ), Targowa ( cała ), Daszyń-
skiego ( cała ). 
18.00 Dodatkowa. 
18.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 
15. 
NIEDZIELA 16 Stycznia 2022 
7.00 + Walerego Kocięckiego – greg. 16 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Krystynę w 2 r. śm., Czesława, 
Michalinę, Ryszarda, Andrzeja Ciepie-
lewskich. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Przemysława Gronczewskiego 
– greg. 16 

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Narodzenia Pańskiego. 
2. Siostry składają serdeczne podziękowania za ofiary złożone przy nabywaniu 

kadzidła i kredy. Ofiary te zostaną przeznaczone na utrzymanie domu Sióstr. 
3. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną i decyzją ks. Biskupa koleda w 

tym roku ma podobną formę jak w poprzednim. Jednak zachęcamy do tego 
by się zgłaszać i umawiać na kolędę z księdzem, tak jak to było kiedyś. Gdy-
by jednak ktoś wybrał formę kolędy z obecnością na Mszy św. to zaprasza-
my mieszkańców ulic w tym tygodniu: 

4. Poniedziałek – 10 Stycznia 2022 r. g. 18.00 – ul. Chryzantemy, Nałęcza 
( cała ), Słowackiego, Partyzantów ( cała ), Piaskowa, Modlińska 1 i 1a. 

5. Wtorek – 11 Stycznia 2022 r. g. 18.00 – ul. Modlińska ( pozostałe bloki i 
niska zabudowa ). 

6. Środa – 12 Stycznia 2022 r. g. 18.00 – ul. Legionów ( cała ), Okrzei, Ma-
gistracka, Sobieskiego, Przejazd. 

7. Piątek – 14 Stycznia 2022 r. g. 18.00 – ul. Warszawska ( cała ). 
8. Sobota – 15 Stycznia 2022 r. g. 10 – ul. Zakroczymska ( cała ), Targowa 

(cała ), Daszyńskiego ( cała ). 
9. Sobota – 15 Stycznia 2022 r. g. 18.00 – Dodatkowa. 
10. Poniedziałek – 17 Stycznia 2022 r. g. 18.00 – ul. Sukienna ( cała ), Ko-

ściuszki, Wybickiego, Lotników ( cała ), Zdobywców Kosmosu, Focha. 

11. W Kościele powszechnym rozpoczął się Synod o Synodalności. Ojciec Świę-

ty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos 
wierzących. W naszej parafii został powołany Zespół Synodalny, który bę-
dzie koordynował prace związane z przebiegiem Synodu na poziomie para-
fialnym. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie synodalnej. Ankiety są 
dostępne w zakrystii, ale można je pobrać również z naszej parafialnej strony 
internetowej lub strony diecezji. Poszczególne kroki realizacji ankiety są po-
dane w Vademecum. Synodalną ankietę można wypełnić indywidualnie lub 
we wspólnocie. Wypełnioną ankietę wrzucamy do skrzynki wystawionej na 
tyłach naszego kościoła w nawie głównej do 28 lutego 2022 r. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z 
kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik 
„Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za waszą postawę i pomoc w jego naby-
waniu. Prosimy was, czyńcie to nadal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Władysław Golinowski, Włodzimierz Jenda W ieczny odpoczy-
nek... 


